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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 

 
13 SEPTEMBER 2022 

 
 
 

Aanwezig wijkraad: Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Marijke Smit 

en Willy Kok 

Overige aanwezigen: Handhaving, wijkagenten, ), Ben Kader (buurtouders), Martin.  

  

Verslag: Saskia Klitsie 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

Yvonne van Schie opent de vergadering  

Agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Mededelingen 

a. Terugblik 1e helft 2022 en vooruitblik 2e helft 2022 

b. Actueel: bezwaar omgevingsvergunning Watermeterfabriek 

• De wijkraad heeft samen met de waterscouting Marco Polo een zienswijze ingediend op 

de omgevingsvergunning. Onderwerpen zijn het haaks parkeren op de Belgiëlaan en een 

goede erfafscheiding. 

c. We hebben de door Pré Wonen gegeven presentatie over de 2 ontwerpen voor de nieuwe 

Romolenbeek bijgewoond en input mogen leveren. Zodra er een uitslag is zullen we dat 

horen. Beide ontwerpen passen binnen de omgeving volgens ons. Medio 2023 wordt de 

locatie bouwrijp gemaakt, waarna de bouw in het najaar van 2023 zal beginnen. 

 

2. Notulen/actielijst:  

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.  

 

3. Overzicht onderwerpen bij wijkraad in behandeling 

Diverse projecten worden kort aangestipt 

 

4. Politie/ buurtouders/ handhaving  

Buurtouder: 

Het is vrij rustig op straat. Wel veel vuiloverlast zien de buurtouders op diverse locaties in de 

wijk. 

Handhaving: 

De Andorrastraat blijft een hotspot voor wat betreft grof afval. Samen met partijen wordt 

gekeken of de graffiti muur opnieuw gedaan kan worden als project. Actie ligt hiervoor bij de 

gemeentelijke gebiedsverbinder. 

Handhaving staat op 15 september in/bij het winkelcentrum in Schalkwijk met een soort van  

informatiestand. 

Het dubbel parkeren in de wijk, vnl. bij de Italiëlaan is onder de aandacht. Als wijkraad willen 

we de veiligheid en leefbaarheid in het gehele gebied rondom de Italiëlaan en Andorrastraat 

verbeterd zien. 

De inzet van handhaving is op vaste tijden (info gemeente Haarlem: Als u direct een handhaver 

nodig hebt voor overlast van parkeren of mensen op straat: 023 511 4950. Bereikbaar op 

maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 

uur). Buiten deze tijden kan de politie op 0900-8844 gebeld worden. 

 

 

5. Terugkoppelingen  

4 Wijkraden Overleg (4WRO) 

Er is geen 4WRO geweest de afgelopen periode. 

Werkgroep Verkeer & Vervoer 

• De verkeersgroep heeft B. Teppe gevraagd als verkeersadviseur vanuit de politie om te 

adviseren over de verkeerssituatie bij het winkelcentrum. 
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• De situatie bij de Rudolf Steinerschool is opgenomen met de verkeersambtenaar van de 

gemeente. De gemeente en school zijn hierin samen verantwoordelijk. 

• Het project Dwars door Schalkijk is weer lopende en naar verwachting grotendeels in 2024 

klaar. 

• Er moet nog steeds een schouw in de Kruidenbuurt plaatsvinden met de wethouder en 

raadsleden, dit blijft op de agenda 

• We hebben voor het fietspad Schipholweg/Noord Schalkwijkerweg een vraag gekregen van 

een bewoner over de onduidelijke belijning en een voorstel aan de gebiedsverbinder gedaan 

voor verbetering 

• Daarnaast is er gesproken over de klankbordgroep Schipholweg en de status van het 

Middengebied. 

 

6. Lopende projecten 

(Lopende) projecten vanuit de gemeente, wijkraad en wijkpartners is geen nieuwe informatie 

over. 

 

7. Rondvraag 

• Is bekend dat de website van de gemeente Haarlem is vernieuwd? Ja, maar er ontbreken 

diverse zaken en hij wordt als minder gebruiksvriendelijk ervaren. 

• Wat is de situatie bij het APH: deze doorstroomlocatie heeft maandelijks overleg waarbij de 

wijkraad aansluit. Er zijn geen meldingen van overlast 

• Is bekend dat het hoofdpad in deel II steeds slechter wordt? Ja, dit is bij de wijkraad onder 

de aandacht, maar helaas heeft dit een lange adem nodig, zo ook voor het vervangen van 

het informatiebord alhier. Aanvullend wordt er aandacht gevraagd aan handhaving om hier ’s 

avonds eens af en toe door heen te lopen. 

• Kunnen er hondenpoepzakjes door de wijk verspreid worden? Dit was een actie alleen in het 

Heempark vanuit de pilot. Deze is al lang afgelopen vanwege een te laag rendement en soms 

worden er door de werkgroep Heempark nog wel zakjes ontvangen en daar opgehangen. 

 

Sluiting 21:45 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Actielijst 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

 2020 Nieuw informatiebord Romolen Heempark II + 

repareren hoofdpad door BAM 

Marijke i.s.m. 
Spaarnelanden 
/ gemeente 

 

3 10-5-2022 Paaltje fietspad moet omhoog 

Brusselstraat/Engelandlaan naast Turkse 

ouderenhuisvesting 

Handhaving  

7 13-9-2022 Doorgeven klachten over vernieuwde website 
gemeente 

Yvonne in 
4WRO 

Eerste 
4WRO 

8 13-9-2022 Gebied Andorrastraat/Italiëlaan aankaarten als 
project bij de gemeente. Bespreken met de 
gebiedsverbinder/-manager  

Yvonne z.s.m. 

9     
10     
 


